
Als ondernemer is het niet altijd eenvoudig om een Doorlopend Krediet of Persoonlijke Lening af te sluiten. 
Interbank denkt met uw klanten mee en biedt uw klanten met een eigen onderneming verschillende mogelijkheden. 
Interbank biedt ook leningen (voor privé gebruik) voor zelfstandigen. U kunt voor deze klanten een Doorlopend Krediet 
of Persoonlijke Lening van € 7.500 tot maximaal € 65.000 afsluiten.

Consumptief krediet voor zelfstandigen

Belangrijke eisen:

•  Het bedrijf moet minimaal 3 jaar bestaan. 
•  Ondernemer moet minimaal 3 jaar als directeur in het bedrijf werkzaam zijn. 
•  Aantonen volledige en gecontroleerde jaarcijfers (balans, winst- en verliesrekening 
 van de afgelopen 3 boekjaren). 
•  Ondernemer heeft een bekend en onbesproken BKR.
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Tarief behorend bij klantprofiel C

Klantprofiel A, B, C D E

D E

Tarieven voor zelfstandigen
Zelfstandigen krijgen een ander tarief aangeboden dan personen in loondienst. Scoort de ondernemer in klantprofiel A, B 
of C? Dan krijgt uw klant het tarief van klantenprofiel C aangeboden. Bij klantprofiel D en E is het tarief gelijk aan D en E.

Hoe werkt het aanvraagproces?
Informeer eerst bij uw klant naar:  
• eventueel lopende leningen bij één van de dochterondernemingen bij CA CF NL (saldo en verloop) 
• eventuele negatieve financiële omstandigheden (bijvoorbeeld deurwaarders, faillissement of beslaglegging op  
 de woning). 

Als de financiële omstandigheden positief zijn, dient u de aanvraag in.
• U kiest bij dienstverband voor ‘zelfstandigen’. 
• U voert zelf het bruto inkomen uit de onderneming in (zie hiervoor de uitleg over het bruto maandinkomen). 
• U ontvangt een voorlopige goedkeuring  op basis van de aanvraaggegevens, mits er geen afwijzing is op: 
 o de score van de aanvraag of  
 o een negatieve registratie in het BKR of   
 o een te laag Verantwoord Krediet Maximum (VKM) of
 o ondernemer korter dan 3 jaar actief als ondernemer of
 o geen eigen koop- of huurwoning.

Waar let u op bij het beoordelen van de jaarcijfers?
U vraagt de winst & verliesrekening en de balans van de afgelopen 3 jaren op bij uw klant. Interbank gaat ervan uit dat u  
als intermediair de jaarcijfers goed weet te analyseren. 

Bruto maandinkomen eenmanszaak/VOF:
• U gaat uit van het gemiddelde bruto resultaat van de afgelopen 3 jaar. 
 o U gaat uit van het gemiddelde resultaat voor de berekening van het bruto maandinkomen. 
 o Wanneer het bruto resultaat van het meest recente jaar lager is dan het gemiddelde resultaat, dan gaat u uit   
  van het laagste bruto resultaat. 
• Het bruto maandinkomen berekent u als volgt: (Bruto jaarresultaat/108*100)/12. Dit bruto maandinkomen gebruikt u  
 voor de aanvraag.
•  Gaat het om een VOF? Kijk dan goed naar het aantal vennoten en welk deel van het resultaat naar uw klant gaat.   
 Bekijk daarnaast ook alleen het deel van het eigen vermogen van uw klant.
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Consumptief krediet voor zelfstandigen

Bruto maandinkomen DGA van een B.V.:
•  Als er in de jaarrekening over een management fee (vergoeding) gesproken wordt dan is dit het inkomen van de   
 aandeelhouder of houders. Zijn er meerdere aandeelhouders? Dan zal in de meeste gevallen in de toelichting staan  
 welk deel aan welke aandeelhouder is toegekend. Houd dit inkomen aan. 
• Als het niet duidelijk wordt uit de jaarrekeningen wat het inkomen van de aandeelhouder is dan zal het inkomen berekend 
 moeten worden aan de hand van de laatste 3 aangiftes van de inkomstenbelasting. Het bruto maandinkomen reken je  
 dan uit door het gemiddelde te nemen van het bruto jaarinkomen van de afgelopen 3 jaar. Dit inkomen staat vermeld als  
 “saldo fiscale winst” in de aangifte IB. Dit is het hoogste bedrag voordat onder andere de zelfstandigenaftrek en andere  
 aftrekposten in  mindering worden gebracht. Wanneer het bruto resultaat van het meest recente jaar lager is dan het  
 gemiddelde resultaat, dan gaat u uit van het laagste bruto resultaat. Het bruto maandinkomen berekent u als volgt:  
 (Bruto jaarresultaat/108*100)/12. Dit bruto maandinkomen gebruikt u voor de aanvraag.

Stukken die nodig zijn voor een B.V.:
• De aangifte inkomstenbelasting en de definitieve aanslagen aangifte inkomstenbelasting van de afgelopen drie jaar en  
 daarnaast de volledige jaarcijfers van de BV en werkmaatschappij van de afgelopen 3 jaar. 
• Betreft het één BV dan kunnen wij volstaan met de aangifte IB en de definitieve aanslagen IB van de afgelopen 3 jaar  
 ervanuit gaande dat de jaarcijfers ook verwerkt zijn in de aangifte inkomstenbelasting.

Eigen vermogen
• Is er sprake van een oplopend negatief eigen vermogen? Dan wordt de aanvraag afgewezen. 
• Bij een teruglopend negatief eigen vermogen is het raadzaam om contact op te nemen met medewerkers van de   
 afdeling Loan Acceptance. U kunt dan eerst telefonisch de jaarcijfers doornemen. 

BKR
Zijn er aflopende kredieten in het BKR geregistreerd? Dit kunnen zakelijke leningen zijn. Als deze zakelijke leningen 
terugkomen in de jaarcijfers, dan worden deze niet als naastlopende verplichting gerekend.  
• Vermeld dit in het vrije tekst veld bij de aanvraag.
•  Hebt u een afwijzing ontvangen op basis van ‘onvoldoende leencapaciteit’? Neem dan contact op met Loan Acceptance.  
 Dan maken wij een nieuwe beoordeling waarbij de zakelijke leningen niet als consumptieve last worden meegerekend.

Hoe verloopt de controle van het dossier?
Heeft uw klant de kredietovereenkomst getekend? Stuur dan de getekende overeenkomst samen met de benodigde 
documenten (identiteitsbewijs, bankafschrift, verklaring bestedingsdoel etc.) én de jaarcijfers van de afgelopen 3 jaren toe. 
Interbank controleert dan: 
• de door u ingestuurde documenten en jaarcijfers. 
• externe bronnen zoals Kamer van Koophandel, Experian en Kadaster.

Wanneer alle benodigde documenten aanwezig en correct zijn, zullen wij het kredietbedrag uitbetalen.

Vragen?
U kunt hiervoor contact opnemen met de afdeling Loan Acceptance via het telefoonnummer 020 - 312 54 80 of  
per e-mail via zelfstandigen@interbank.nl.

2Interbank. Samen beter.


